OD REDAKCJI
Szanowni Czytelnicy! Ponownie przepraszamy za opóźnienie
wydania trzeciego numeru KRESOWYCH STANIC. Potwierdzamy,
że następny, czwarty numer powinien się ukazać do końca bieżącego
roku.
19 października minęła 28. rocznica męczeńskiej śmierci
ks. Jerzego Popiełuszki.
Ks. Popiełuszko urodził się w Okopach na Białostocczyżnie.
Był duszpasterzem środowisk opozycyjnych i robotniczych
związanych z Solidarnością. W stanie wojennym ks. Jerzy
Popiełuszko odprawiał w Kościele św. Stanisława Kostki słynne na
całą Polskę „Msze za Ojczyznę”. Jego patriotyczne kazania oparte
były na zaczerpniętym z Listu św. Pawła do Rzymian przesłaniu
„Nie daj się zwyciężyć złu, ale zło dobrem zwyciężaj”.
Stał się celem ataków, szykan i nacisków komunistycznej
władzy, która upatrywała w Nim jednego z głównych wrogów.
Został zamordowany przez funkcjonariuszy peerelowskiej
służby bezpieczeństwa w październiku 1984 roku. 19 października,
podczas powrotu do Warszawy po odprawionej przez Niego mszy
św. w Bydgoszczy, został porwany wraz ze swoim kierowcą przez
oficerów Samodzielnej Grupy „D” Departamentu IV MSW.
30 października Jego ciało wyłowiono z Wisły koło
Włocławka. Wyniki sekcji zwłok wykazały, że przed śmiercią był
torturowany.
W tzw. „procesie toruńskim” – przed Sądem Wojewódzkim
w Toruniu zakończonym w lutym 1985 roku za uprowadzenie,
torturowanie i zabójstwo ks. Jerzego Popiełuszki skazano
bezpośrednich wykonawców zbrodni, trzech oficerów MSW. Ich
przełożonemu za nakłanianie do zbrodni wymierzono karę 25 lat
więzienia. Proces sądowy nie ujawnił jednak wszystkich
okoliczności ani inspiratorów – zleceniodawców mordu.
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6 czerwca 2010 roku na placu Piłsudskiego ks. Jerzy
Popiełuszko
został
ogłoszony
błogosławionym
Kościoła
katolickiego.
Nasze Stowarzyszenie uczciło pamięć o księdzu Jerzym
wydając tomik wierszy autorstwa Teresy Boguszewskiej
BŁOGOSŁAWIONY KTÓRY CHODZIŁ MIĘDZY NAMI. Na stronie
150 bieżącego numeru KRESOWYCH STANIC, w cyklu Czytaliśmy,
Polecamy aktor Leon Łochowski przybliża nam autorkę książki.
Na warszawskim Żoliborzu w kościele p.w. św. Stanisława
Kostki odbyła się uroczysta msza św. ku czci bł. ks. Jerzego
Popiełuszki w 28. rocznicę jego męczeńskiej śmierci. Uczestniczyła
w niej rodzina z mamą błogosławionego – Marianną Popiełuszko.
Mszy św. koncelebrowanej przewodniczył ks. Piotr Greger, biskup
pomocniczy Diecezji Bielsko-Żywieckiej.
Naszym Czytelnikom polecamy 2. część materiału Kazimierza
Boguckiego Szkic wspomnieniowy z pobytu w Ognisku Męskim
Związku Osadników w Warszawie w latach 1934-1939. Są to
wspomnienia młodzieży osadniczej – uczestników letniego
i zimowego wypoczynku.
Szczególnie rekomendujemy opis bitwy pod Komarowem –
Ocalić od zapomnienia (str. 22), autorstwa Anny Wojdy i Beaty
Biszczan. W tym roku minęła 92. rocznica tej bitwy. Delegacja
naszego Stowarzyszenia była obecna na rocznicowych obchodach
uroczystości.
Michał Bronowicki tym razem prezentuje nam autentyczne
wspomnienia zesłańców do Kazachstanu z roku 1936, z tzw.
Marchlewszczyzny, czyli utworzonego eksperymentalnie w ZSRS
polskiego rejonu narodowego. Wspomnienia poprzedzone są
stosownym wstępem.
Powojenne dzieje warszawskiej szkoły im. Wojciecha
Górskiego, opisane przez Wojciecha Brańskiego, to kontynuacja
rozpoczętego wcześniej cyklu.
Wszystkie pozycje gorąco polecamy.
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